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STATUTUL ASOCIAŢIEI INGINERILOR MILITARI 

           

Capitolul 1. Denumirea, sediul, scopul, durata și patrimoniul 

 

Art.1.  SCOPUL ASOCIAȚIEI 

1.1. ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI apără și reprezintă interesele profesionale ale 

inginerilor militari, în relația cu instituții și autorități publice, centrale și locale, precum și cu 

organizații similare din țară și străinătate.  

De asemenea, ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI are ca scop: 

 creşterea prestigiului şi vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a Academiei Tehnice 

Militare şi a absolvenţilor săi; 

 organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru afirmarea şi apărarea valorilor, drepturilor 

şi intereselor inginerilor militari; 

 susținerea materială și financiară a comunității academice din Academia Tehnică Militară 

și a partenerilor acestora în acțiuni de promovare a instituției; 

 desfăşurarea de activităţi  de cercetare ştiinţifică interdisciplinară prin efortul membrilor 

săi, în domeniul ştiinţelor inginerești, securitate şi apărare;  

 cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale româneşti şi din alte ţări în domeniul 

militar; 

1.2. În vederea atingerii scopului, Asociația Inginerilor Militari va desfășura următoarele 

activități: 

a. organizarea de forumuri, reuniuni, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, cursuri, emisiuni 

radio-tv., elaborarea şi publicarea de lucrări specifice în domeniul ştiinţei inginerești; 

b. realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice 

şi alte materiale informative; 

c. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice și/sau cu 

organizații similare din ţară şi străinătate; 

d.acordarea de premii, burse, alte forme de sprijin pentru călătorii de studii şi documentare în 

ţară şi în străinătate; 

e.crearea unui centru pentru documentarea şi studierea problematicii domeniului ştiinţei 

inginerești; 

f.tipărirea şi difuzarea de lucrări specifice, editarea publicaţiilor Asociaţiei Inginerilor Militari; 

g.promovarea educaţiei incluziv, a educaţiei interculturale, formale şi non-formale; 

h. promovarea acţiunilor specifice rezultate din calitatea de persoană juridică; 

i. cercetarea ştiinţifică interdisciplinară prin efortul membrilor săi în domeniul ştiinţei inginerești; 
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j. cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale româneşti şi din alte ţări în domeniul militar; 

k. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice şi/sau cu alte 

organizaţii din ţară şi străinătate; 

l. militarea pentru interculturalitate într-o lume tot mai globalizată; 

m. participarea la elaborarea de studii şi concepte pe teme de doctrină şi artă militară; 

n. elaborarea și transmiterea de propuneri la proiecte noi de acte normative cu caracter militar; 

o. cooperarea cu instituţiile de învăţământ superior precum şi cu orice alte autorităţi competente 

în  elaborarea  programelor-cadru  şi  organizarea  de  cursuri  privind  formarea continuă in 

domeniul științelor inginerești; 

p.  constituirea de fonduri necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei Inginerilor Militari; 

r. culegerea şi diseminarea de informaţii tehnico-științifice(construirea de baze de date, web-site 

pe internet, editare de pliante, constituirea de puncte de documentare, săli de lectură ş.a.); 

 

 

Art.2. DENUMIREA ASOCIAȚIEI 

2.1. Denumirea asociației este ASOCIAȚIA  INGINERILOR MILITARI, conform dovezii 

privind disponibilitatea denumirii nr.158777/07.02.2017 eliberată de Ministerul Justiției. 

 

Art.3. SEDIUL ASOCIAȚIEI 

3.1. ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI are sediul în București, Bd. Nicolae 

Grigorescu, nr.51A, Clădirea Administrativă, et.1, spațiul – birou B5, Sector 3. 

 

Art.4. DURATA DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI 

4.1. ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI se constituie pe o perioadă nedeterminată. 

 

Art.5. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

5.1. Patrimoniul asociației este de 200 lei, integral subscris și vărsat la data solicitării dobândirii 

personalității juridice, conform foii de vărsământ din 17.03.2017. 

5.2. Mijloacele materiale necesare desfășurării activităţii Asociaţiei Inginerilor Militari se 

realizează prin taxe de înscriere, cotizaţii, sprijin din partea unor persoane fizice sau juridice, 

sponsorizări, donaţii, legate, încasări din manifestările proprii, editură, înregistrări, difuzare, 

multiplicare, drepturi de autor cedate, dobândă din depunerile proprii şi orice alte surse conform 

legislaţiei în vigoare. 
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Capitolul 2. Membrii, drepturile şi obligaţiile membrilor 

 

Art.6. STRUCTURA 

6.1. Asociaţia este compusă din membri și susținători. 

6.2. Membri pot fi cadre militare active și civile, cadre militare în rezervă şi în retragere 

provenite din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță, care solicită individual, în scris, 

înscrierea în asociație, recunosc şi se obligă să respecte Statutul Asociaţiei.  

6.3. Susţinători sunt persoane fizice sau juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt 

să sprijine, material sau financiar, activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei 

pot fi invitaţi la diferite activităţi ale Asociaţiei. 

6.4. Calitatea de membru se dobândeşte după aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.  

6.5. Calitatea de membru al asociaţiei (asociat) încetează prin deces, prin solicitarea în scris a 

retragerii, prin neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive şi prin excludere.  

Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi 

membri ai asociaţiei. Excluderea se hotărăşte conform regulamentului Asociaţiei.  

Membrii achită o taxă de înscriere precum şi o cotizaţie periodică stabilită de către Consiliul 

Director. 

6.6. Consiliul Director poate acorda titlul şi diploma de „ Membru de Onoare” acelor membri 

care s-au remarcat prin activitatea lor în îndeplinirea scopului, obiectivelor şi creşterea 

prestigiului Asociației Inginerilor Militari. De asemenea, poate acorda titlul şi diploma de „ 

Membru de Onoare” persoanelor din afara Asociaţiei care prin acţiuni sociale deosebite au adus 

importante avantaje morale sau materiale Asociaţiei şi membrilor săi.  

 

 

Art.7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR 

 7.1. Membrii Asociaţiei Inginerilor Militari au următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să respecte şi să îndeplinească prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de 

conducere; în cazul deţinerii de funcţii de conducere să acţioneze cu răspundere, competenţă şi 

operativitate pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin; 

- să-şi exprime individual, în cadru organizat, punctul de vedere şi propunerile privind modul în 

care conducerea asociației din care fac parte duce la îndeplinire prevederile Statutului, 

obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii 

prin mass-media în numele Asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi; 

- să participe activ la şedinţele şi activităţile asociației; 
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- să facă propuneri în Adunarea generală; 

- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; 

- să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere; 

- să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei; 

- să nu intreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei; 

- să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director. 

          

Capitolul 3. Organele de conducere 

          

Art.8. Organele asociației sunt: 

a) Adunarea generală; 

b) Consiliul director; 

c) Cenzorul. 

 8.1. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților și are 

următoarele competențe: 

- stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; 

- alegerea și revocarea membrilor consiliului director; 

- alegerea și revocarea cenzorului; 

- înființarea de filiale; 

- modificarea actului constitutiv și a statutului; 

- dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 

lichidare; 

- orice alte atribuții prevăzute de lege. 

8.2. Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent 

asupra Consiliului director. 

8.3. Adunarea generală este legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din 

membrii asociației. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare 

membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.  

8.4. Consiliul director  este organul executiv al Asociaţiei Inginerilor Militari şi este compus 

dintr-un număr impar de membri, minimum trei şi maximum şapte.  Acesta este condus de 

Președintele asociației. 

8.5. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Consiliul 

Director se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este 

necesar. 
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8.6. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii: 

a. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor asociaţiei; 

b. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;  

d. aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în 

cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţie; 

e. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 

asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini 

orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

f. hotăraşte schimbarea sediului Asociaţiei; 

g. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de adunarea generală. 

8.7. Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a 

asociaţiei este asigurată de un cenzor ales de Adunarea generală.  

8.8. Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, care să 

preia atribuţiile de control al activităţii asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel 

puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil. 

8.9. Cenzorul (Comisia de cenzori) îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului Asociaţiei.  

8.10. În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are următoarele 

atribuţii: 

a.  verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

a. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

b. poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

c. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

8.11. Sarcinile concrete şi modul de desfăşurare a activităţii de conducere a Asociaţiei sunt 

stabilite conform regulamentului Asociaţiei.  

8.12. Preşedintele Asociaţiei Inginerilor are următoarele atribuţii: 

a.  reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 

b. coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei; 

c. conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală; 

d. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală; 

 

Capitolul 4. Dizolvarea și lichidarea asociației 
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Art.9. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI 

9.1. Asociaţia Inginerilor Militari poate fi dizolvată prin lege, prin hotărâre judecătorească sau 

prin hotărârea Adunării generale a Asociaţiei adoptată cu 2/3 din voturile membrilor săi. În acest 

caz lichidarea se va face conform legislaţiei în vigoare, iar destinaţia patrimoniului va fi stabilită 

de către Adunarea generală. 

9.2. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către 

persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 

drept public cu scop identic sau asemănător. 

 

Art.10. LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 

10.1. În vederea lichidării patrimoniului asociației, se vor numi lichidatori în vederea efectuării 

acestei operațiuni, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

 

Prezentul Statut  fost redactat în limba romană, în 10 exemplare a fost adoptat în Adunarea 

Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor 

Juridice de la Judecatoria Sectorului 3 din Bucureşti.  

 

Membri 

 

 

ȚIGĂNESCU TUDOR-VIOREL  

 

 

   

MORARU CĂTĂLIN-NICOLAE  

 

 

BARBU CRISTIAN 

 

 

VIZITIU CONSTANTIN-IULIAN 

 

 

COSMA DAN 

 



7 

 

 

ENACHE CONSTANTIN 

 

 

BICA ION 

 

 

ȘOMOIAG PAMFIL 

 

 

GRIGORE CONSTANTIN 


